
Bestyrelsesmøde mandag den 13. januar 2014 i Kulturcentret i Taastrup  
 
Til stede: Claus, Flemming, Joshua, Teddy, Thea og Stine.  
Fraværende: Evan og Majken 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Status vedr. overdragelse af regnskabet samt øvrige bestyrelsespapirer. 

Tovholder Claus og Stine 
3. Status vedr. hjemmeside domæne. Tovholder og Stine 
4. Udkast til forretningsorden. Tovholder Evan 
5. Er der nyt vedr. muligheder for alternativ kloakering? Tovholder Joshua. 
6.  Er der lavet ny liste over bestyrelsesmedlemmer til skabet? 
7. Fremlæggelse af budgetforslag. Tovholder Stine.  
8. Indkomne forslag 

Eventuelt 
 

 
Ad. 1 Referatet blev godkendt, dog med bemærkning om at det er Flemming 
som ansvarlig for udhængs skabet. 
 
Ad. 2 Alle bilag vedr. regnskabet er overlevet til Stine. Stine arbejder i 
øjeblikket på at få skabt adgang til foreningen konti, hvilket kræver at alle 
bestyrelsesmedlemmer underskriver bilag fra Banken. Stine har udarbejdet et 
årsregnskab, og afholder revision af dette samt årets posteringer i næste uge. 
Claus har talt med Nick, som ikke er i besiddelse af bilag vedr. 
bestyrelsesarbejdet. Jeanet har muligvis nogle bilag, som Claus vil forsøge at 
få udleveret. 
Claus har desuden talt med tidligere bestyrelsesmedlem Flemming, som 
fortæller at det er ham som har nøglen til foreningens container. Flemming 
(formand) tager kontakt med henblik på at få lavet en kopi af denne nøgle. 
Ved samme lejlighed adspørges Flemming om han fortsat ønsker at slå græs 
på foreningens fællesarealer, dog med passus og at området øget, men til 
samme honorar.   
 
Ad. 3 Stine har fået udleveret password til brug for tilgang til hjemmesiden. 
Stine har dog ikke haft held til at komme på siden, og Flemming vil derfor 
høre hans søn om han kan være os behjælpelig. 
 
Ad. 4 Punkt 4 udgår da Evan er syg.  
  
Ad. 5 Joshua fortalte, at kommunen har udliciteret opgaven vedr. kloakering 
til en privat virksomhed. Det er dog fortsat kommunen som udstikker de 
retningslinjer der knytter sig til opgaven. Den private virksomhed er ikke 
kontaktet af høje Taastrup kommune i forbindelse med planer om kloakering i 
vores område.  
Joshua fortalte, at der findes flere områder i Danmark, hvor man har etableret 
alternative kloakeringsmodeller. Når det bliver aktuelt, har Joshua materiale 
om sådanne løsninger som der evt. kan arbejdes med.  
Joshua vil kontakte kommunen for at høre om de kan præcisere hvad deres 
planer er for vores område.  
Joshua fortalte i øvrigt, at han har fået et tilbud vedr. rep. af vores vej. 
Tilbuddet lyder på kr. 96.000,- 



 
Ad. 6 Flemming udarbejder et opslag til skabet med information om den nye 
bestyrelse.  
 
Ad. 7 Stine fremlagde 2 budgetforslag. Ved næste møde tages der stilling til 
endeligt budgetforslag for 2014. Såfremt der skal arbejdes videre med planer 
om etablering af legeplads, vil dette formentligt resultere i et underskud for 
kalenderåret 2014. 
 
Ad. 8. Ingen indkomne forslag. 
Joshuas kontakter kommunen for at få dem til at hente grene. 
Til næste møde skal der udarbejdes en dagsorden til generalforsamlingen. 
Stine laver et udkast til denne.  
 
Næste møde er mandag den 3. februar 2014 kl. 18.00 i Taastrup Kulturcenter 
 
 
Referent Stine 


